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 2 (72) العقيدة الطحاوية

 بسم هللا الرحمن الرحيم.

  .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 هللا الرحمن الرحيم. بسم

 عين، الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجم
  مستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وال

 -بيناعنأحند منن او  وال نفضل أحًدا منن اووليناع علنى": -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام الطحاوي 
 ، ونقول: نبي واحد أفضل من جميع اوولياع.-عليهم السالم
هلنن  إلننى الننرد علننى االتحادينن  وج -تعننالىرحمننه هللا -: يشننير الشنني  -رحمننه هللا-قننال الشننار  

ال فل ننل االسننتقام  يوصننون بمتابعنن  العلننم ومتابعنن  الشننر . فقنند أوجننب هللا علننى  المتصننوف ، وا 
َوَلنْو َأن ُهنْم ِإْذ  ْذِن ّللا ِ َطناَ  ِبن ِ َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسنول  ِإال  ِليُ } الى:الخلق كلهم متابع  الرسل، قال تع

 65النسناع:  ]سنور   {يًماَوُيَسنلُِِّموا َتْسنلِ } إلى أن قنال: [64النسـاء:]سورة {َظَلُموا َأنُفَسُهْم َجاُعوكَ 
َ َفننات  } [. وقننال تعننالى: ُ غَ لَ  َوَيْغِفننْر ُم ّللا ُ ِبُعوِني ُيْحِبننْبكُ ُقننْل ِإْن ُكْنننُتْم ُتِحب ننوَن ّللا  ُفننور  ُكننْم ُذُنننوَبُكْم َوّللا 

 ."[31آل عمران:]سورة {َرِحيم  
الحمـــد هللا رل العـــالمين  ووـــلو هللا وســـلم وبـــارل علـــو عبـــدو ورســـوله نبينـــا محمـــد  وعلـــو آلـــه  

  .وأوحابه أجمعين
 أما بعد   

علننيهم -أحنند مننن اونبينناع  أحننًدا مننن اوولينناع علننىوال نفضننل ": -رحمــه هللا-فــي لــول الموــن  
ي الــولي حســنة مــن حســنا  النبــ :أولا  ."، ونقننول: نبنني واحنند أفضننل مننن جميننع اوولينناع-السننالم

رسـل إليـه ذا النبـي  وأ  عـث لـه هـب   -جـل وعـال-الذي هداو ودله إلو الوـرا  المسـتميم  فلـول أن هللا 
لتـي ووـل إلييـا إن كـان هنـال هدايـةع  ن بعـ  مـن ما ووـل بنسسـه إلـو اليدايـة ا  هذا الرسول

ـ  يرةوادعوا دعاوى كب  -نسأل هللا العافية–يزعمون الولية خرجوا من اإلسالم  لوا أنسسـيم علـو فض 
ــ خالســة موا هللا ورســوله  وأتــوا بــألوال لوا أنسســيم علــو الرســل  وشــال  ا نبيــاء كمــا ســمعنا ونســم   فض 
 جاء عن هللا وعن الرسول  فالذي يمول: مناِلضة مناَلَضة وريحة لما 

  وتنطمس البوائر والملول       أل بذكر هللا تزداد الذنول
  هــذا الــذي ت ــدعو لــه [28الرعــد:]ســورة {َأال ِبننِذْكِر ّللا ِ َتْطَمننِ ن  اْلُقُلننوبُ }يمــول:  -جــل وعــال-وهللا 

ـل علـو ا نبيـاء  فضـالا عــن لكـن هـو فضــل نسسـه   الوليـة ويسضـل نسسـه  هـو فضـل نسســه مـا ف ضِ 
الرســلع  ن النبــي عنــدهم فــو، الرســول  والــولي فــو، النبــي  ويــزعم ذلــل لنسســه  وذكــر ذلــل فــي 
كتابيه الستوحا  المكية  والسووص  وحكم بكسرو جم  غسير من أهـل العلـم  كسـروو بسـبل ممالتـه 

 –نســأل هللا العافيــة–د رل الكسريــةع  نــه يــزعم أنــه ل فــر، بــين الخــالر والمخلــو،  الــرل عبــد والعبــ
   مـا فيمـتمهكالمـم سـبل كالمكـم هـذا أنكـم مـا فيمـتوم  ا س  أن يوجد من يداف  عنـه  ويمـول: 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

كالم اإلمام  ولو فيمتموو علـو وجيـه مـا للـتم مذـل هـذا وعـرفتم حمـه ولـدرو  يعنـي شـخص ينـال  
ــا كالمــه  ومــ  ا ســ  أن تــرو   عتــه المظل ــة المكســرة ج بدالمــرآن منالضــة وــريحة ونمــول مــا فيمن

ويتبعـه فئـام مـن النـاس  وسـبل   ويكذـر أتباعـه  المخرجة عن الملة في كذير من ألطـار المسـلمين
ذلل اليوى م  الجيل  واتباع هؤلء مـن غيـر ن ـر ول رويـة  والمائـد فـي ذلـل كلـه اتبـاع الشـيطان 

ـ  وأولياء الشيطان ل لو حك  لمـا انطلـ   -الوـالة والسـالمعليـه -م اإلنسـان كتـال هللا وسـنة نبيـه وا 
بــاع بـــأغلو ا ليــام لســيما الطبعـــا  طبــ  بــأفخر أنـــواع الطباعــا   وت  عليــه هــذو ا مــور  وكتبـــه ت  
فـي كذيـر مـن  اطب  مذل ما يطب  الموح   وم  ذلل تجد له رواجا ا ولية المديمة  السووص ي  
المظـرل وفـي الـيمن راجـ  تجد في الشام وفي تركيا وفي مور وفـي   بماع ا ر  بين المسلمين

ممالته وهي المول بوحدة الوجود  راج  في المرن الذامن  مما دعـا السيروزآبـادي وـاحل المـاموس 
امنـه عشـري نجـزأو يدخل هذو الممالة في شرحه للبخـاري  شـرا البخـاري    وأودع فييـا كـالم ن مجلـدا

نه غير ممتن  بيـذو إه يمولون عربي في كتابيه المذكورين  وضخم به الكتال  والذين ترجموا لابن 
ه هــذو الــدعوة  فحشــر الممالــة  لكــن مــن أجــل أن يــروج هــذا الشــرا فــي بــالد الــيمن الــذي راجــ  فيــ

أكلــ  الكتــال مــن أول وــسحة إلــو  هعربــي فــي شــرحه للبخــاري  والنتيجــة أن ا رضــممــال  ابــن 
 والحمد هلل.   آخر وسحة  ما بمي منه ول حرف

ْوف   ال َخننَأال ِإن  َأْوِلَينناَع ّللا ِ }مــن تحمــر فيــه الشــرطان فــي ســورة يــونس:  اآلن إذا كــان الــولي وهــو
وا  لوـد      آمنـوا[63  62يـونس:ورة ]سـ{ال نِذيَن آَمُننوا َوَكناُنوا َيت ُقنونَ  (62)َعَلْيِهْم َوال ُ ْم َيْحَزُننونَ 

ان اإليمــان  منــال   ركــ ؟موــد، ؤمن وهــل مــن يمــول هــذو الممالــة أنــه أفضــل مــن النبــي هــذا مــ
عـل حلـة ل يسر التموى ماذا؟ فعل ا وامر واجتنـال النـواهي  مـن ووـل إلـو هـذو الم {َوَكاُنوا َيت ُقونَ }

  مـ  ا سـ  أن هـذو ا مـور وـريحة عنـدهم فـي طبمـا  الشـعراني فـي ترجمـة أوامر ول يترل نواو  
هلل سـجدة  ولـم يوـم سـجد يلـم  -رضـي هللا عنـه-واحد منيم مـن ا وليـاء علـو حـد زعميـم  وكـان 

ـــا فـــي ســـبيل هللا  ول تـــرل فاحشـــة  إل ارتكبيـــا  وكـــان  ضـــي هللا ر -وكـــان   -رضـــي هللا عنـــه-يوما
 -ضــي هللا عنــهر -إذا كانــ  هــذا  :الكتــال لبلــي  كاتــل عليــه بملمــه ؟! واحــد مالــلبعــدو  .. -عنــه

 مــدو هــو  هــو الــذير الــذي يعتفلعنــة هللا علــو َمــن؟! نســأل هللا الذبــا   هــذا طمــس البوــائر  الــذك  
 يعبر عنه بموله: 

 البوائر والملولوتنطمس                أل بذكر هللا تزداد الذنول
  هللا المسـتعان. -سـالمعليه الوـالة وال- نه يذكر هللا علو طريمة غير ما جاء عنه وعن رسوله 

 نعم؟ 
ر منن أم نو نطنق بالحكمن ، ، وفعنالً  ر السنن  علنى نفسنه قنوالً قال أبو عثمان النيسابوري: من أم  "

 . "الهوى على نفسه، نطق بالبدع 
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 4 (72) العقيدة الطحاوية

كل مـا لـرل اإلنسـان مـن الـنص انجلـ  لـه ا مـور  واتضـح  لـه  ونطـر بالحكمـة  بمـا يوافـر مـا 
وأخـذ علمـه مـن غيـر   فضـوله  بينمـا مـن أم ـر اليـوى  كالمـه  ولـل   جاء عن هللا وعن رسـوله  ولـل  
تضـار وفي النياية ل شيء  وفـي الح  ما ي سيم في مجلدا  اا ومعمدا الوحيين تجد الكالم كذير جد  

ينـــدم علـــو مـــا مضـــو منـــه  ويتمنـــو أن يمـــو  علـــو عميـــدة علـــو العجـــائز  مـــا اســـتساد؟ ونمـــرأ فـــي 
الموالــ  وشــرا الموالــ  وشــرا المماوــد مجلــدا  كبــار  لكــن فــي النيايــة ل شــيء  عنــدهم أول 

بد أن تشل حتو في نسسل تشـل  مـن أنـ  ومـن واجل علو المكل  عند بعضيم الشل والحيرة ل
وفـي النيايـة حيـرة  فـي   أين أن ؟ هذا أول شيء  ذـم يأخـذون يسـتدلون ليـذا المـول ويجلبـون عليـه

ليــه ع-مــن كــالم هللا وكــالم نبيــه   البدايـة حيــرة  وفــي النيايــة حيــرةع  ن الــذي ل يأخــذ مـن المعــدن
لـد إلـو من ب اما  محالة  يعني أن  لو تسلل طريسوف يضل ولفمن لادو اليوى   -الوالة والسالم

 ايعـرف الطـر، والمسـالل ووـل   لكـن لـو جعلـ  لائـدل حمـارا  بلد إن أمسـل بيـدل شـخص خريـ 
ل يسيـم شـيئاا  لـن يووـلل للـذي لـل مذـل هـذا و هـذا؟ يضـلل   يووـللأيـن إلـو مذالا يمشي لدامل 

 ؟ ما هو ن: من دليله البوم عمي  البومإلو مرادل  والعوام يمولو 
 ...طالب:

 ما اسمه؟ 
 ...طالب:
 يتشائم به الناس؟  لمَ ل  ل. 
 ...طالب:
 . ول هامة ول وسر ل طيرة :جاء

 ...طالب:
 ل.   ما هو البوم يا رجل

 ...طالب:
 أن  تعرفه أن .   عيونه مدورة

 ...طالب:
  ل يرى شيئاا. ليلالن رو ضعي  وب

ــ نة لــن يوــل إلــو مــا يريــدو هللا ورســوله  ولــن يوــل إلــو ل عــن الكتــال والســالمموــود أن مــن تنك 
 . اته  بدايته الشل ونيايته الحيرةالنياية الموولة إلو مرضاة هللا وجن

 ...طالب:
لــه كتــال فــي الوليــة  ومعــروف أنــه لــيس علــو و وــول" ا حكــيم عنــدو ضــالل  فــي كتابــه "نــوادر ال

 الجادة.
 ...طالب:
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

 . حكيم ليس علو الجادةاللالوا ذلل عنه  وليس علو الجادة  
 بر في نفسه.ا من السن  إال لكِ وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شي ً "

د  نفسنه، ا لألمنر النذي جناع بنه الرسنول، كنان يعمنل بن راواومر كما قال، ف نه إذا لنم يكنن متبًعن
  ."، و ذا غش النفس، و و من الكبرا لهواه، بغير  دى من هللافيكون متبعً 

مـل ل؟ لبـد أن يعفبمـاذا يعمـ  إن لم يعمل علو هدى وبينة واتباع للكتـال والسـنةولبد أن يعمل  ف
 . باليوى  أو يملد

ؤتى مثنل منا لن نؤمن حتنى ُنن}و ذا غش النفس، و و من الكبر، ف نه شبيه بقول الذين قالوا: "
  ."وكثير من  ؤالع يظن أنه .{هللا أعلم حيث يجعل رسالته ،أوتي رسل هللا
كـر مـا ذوهو  لماذا؟ لالوا: لئال تدركه المنية  ذال هؤلء الذكر باللسظ المجرد  هللا  هللاالذكر عند أم

ممــا  فلــذلل مباشــرة يمولــون: هللا هللا  ومــن ا دلــة أو  يكمــلأن يمــو  لبــل و  المســتذنو  نعــم. ل إلــه
ر أن الـــذك ن هـــذا دليــل علـــوإيســتدلون بـــه ليــذا الـــذكر اآليــة التـــي معنــا  هللا هللا  مـــرتين؟ يمولــون 

 مجرد  فوـلوا الجملـة ا ولـو عـن الذانيـة  أو ووـلوا المضـاف إليـه فـي الجملـة ا ولـو مـ  المبتـدأ
 و الدليل هللايلتمسون أدن لكنه اليوى  -نسأل هللا العافية–في الجملة الذانية  وهذا ل عمل ول نمل 

ذي هـو ل  فنعبر عنه بالضمير الهللا هذا هو  ذم بعد ذلل لالوا: النطر بلسظ الجاللة امتيان وابتذا
أعـــرف المعـــارف الضـــمير  وســـيبويه وهـــو إمـــاميم يمـــول:  :النحـــاة يمولـــون   أعـــرف المعـــارف "هـــو"

ــ ــه: مــا فعــل هللا بــل؟ لــال ي ؤ ذكر أنــه ر  أعــرف المعــارف هللا  ولــذا ي  : فــي المنــام بعــد موتــه وليــل ل
ذو ا مــور الــرد علييــا مــا علــو كــل حــال مذــل هــ .أدخلنــي الجنــة بســبل لــولي: أعــرف المعــارف هللا

س  لكـن خـدع بيـم كذيـر  فئـام جمـوع غسيـرة مـن النـا  تحتاج إلو رد فييا  أمـور واضـحة ومكشـوفة
 . وتجد من يكسر الذي يكسر ابن عربي وأمذاله

صنل  وكثير من  ؤالع يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العباد ، وتصفي  نفسنه، إلنى منا و "
 "!  لطريقتهمإليه اونبياع من غير اتبا

ي نون أن النبوة مكتسبة  تحول بالرياضا  من دون وحي  هم ي نون هذا  ويلتزمون هـذا النـوع 
ســتظرل منــه  وهــي فــي حميمتيــا مــن الرياضــة بــأن يجــوع أحــدهم ا يــام الطويلــة  وينطــر بأشــياء ت  

 نــهإوا عنــه: ا أكذــر مــن ســبعة ماليــين لــالهلوســة بســبل الجــوع  لــالوا عــن البــدوي الــذي يــزورو ســنوي  
ــا  مـا توضــأ  جـاء مـن المظــرل ول  فوـعد إلــو سـطج مسـجد فوــار ين ـر إلــو السـماء أربعـين يوما

 .  ولو ول شيء. هللا المستعان
 !يظن أنه قد صار أفضل من اونبياعومنهم من "

ويندعي  !لم باهلل من مشكا  خاتم اووليناعإن اونبياع والرسل إنما يلخذون الع :ومنهم من يقول
! ويكننون ذلننك العلننم  ننو حقيقنن  قننول فرعننون، و ننو أن  ننذا الوجننود سننه أنننه خنناتم اوولينناعلنف

المشننهود واجننب بنفسننه، لننيس لننه صننانع مبنناين لننه، لكننن  ننذا يقننول:  ننو هللا! وفرعننون أظهننر 
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ا للصنانع، و نؤالع اإلنكار بالكلي ، لكن كان فرعون في الباطن أعرف باهلل منهم، ف نه كان مثبًتن
المخلننوه  ننو الوجننود الخننالق، كننابن عر!نني وأمثالننه! و ننو لمننا رأى أن الشننر   ظنننوا أن الوجننود
 ."قال: النبو  ختم  -ل إلى تغييره الظا ر ال سبي

م وا عليــه وســمعوا مــن كــالم هللا وكــالؤ العامــة مــا يوافمــون علــو تظييــر الشــرعع  نيــم ربــوا عليــه ونشــ
أوــل مــن ا وــول يملــل أفيــاميم يــأتي إلــو  أنفتحــويليم عنــه وــعل  فالبــد   رســوله مــا يمــنعيم

ا علو عمل  كمـا يسعلـه كذيـر مـن النـاس اآلن  يعنـي موـادمة الشـعول وعـوام النـاس وـعبة   رأسا
ما يرضون أن يجيء كافر ويظير فطرهم  ويمسـخ ويظيـر نسـيجيم. ل  فيتووـلون إلـو مـا يريـدون 

 . ريمةبيذو الط فيضللون الناس  بواسطة من يمتن  بيم الناس  من علماء السوء
   ومنا يكنون ختم! وادعى من الوالي  ما  و أعظنم منن النبنو لكن الوالي  لم تُ  تم ،قال: النبو  خُ "

 لألنبياع والمرسلين، وأن اونبياع مستفيدون منها! كما قال:
 فويق الرسول ودون الولي!                مقام النبو  في برزخ

  ."و ذا قلب للشريع 
خـذ أ   ل ألل  وفو، الرسول النبي  وفو، النبـي الـولي  ومـا الوليـة إل مـااآلن علو الترتيل  الرسو ف

ــا لنبــي  فيكــون هــذا الــولي حســنة مــن   مــن مشــكاة نبــوة لــن تحوــل الوليــة  حــد إل إذا كــان متبعا
 فكي  يكون فوله؟!   حسنا  هذا النبي

 اَع ّللا ِ ال َأْوِلَينَأال إن  }: ف ن الوالي  ثابت  للمنؤمنين المتقنين، كمنا قنال تعنالىو ذا قلب للشريع ، "
 ."[ 63 - 62يونس:  ]سور   {ونَ ( ال ِذيَن آَمُنوا وَكاُنوا َيت قُ 62َخْوف  َعَلْيِهْم وال ُ ْم َيْحَزُنوَن )

ــ ــ  ل نسســه علــو النبــيلكــن الــذي فض  ع  نــه مــا ئاا؟ مــا حمــر شــير مــن أركــان اإليمــان شــيئااهــل حم 
سروغ ميذا ف يمول بخالف ما يمول هو  وأما إيمانه بالرسل وا نبياء ود، هللا ول آمن بهع  ن هللا

ن منه  ولد فضل نسسه علييم  إلو آخر ا ركان. هذا بالنسبة للتموى  ماذا حمر منيا؟ هو يـزعم أ
التكــالي  ســمط  عنــه  فــال يوــلي ول يوــوم ول كــذا ول كــذا مذــل مــا ذكرنــا عــن الــولي الــذي لــال 

ال  تســمع عنــه التكــالي   والتكــالي  إنمــا تســمع عــن المجــانين  مــا دام العمــل عنــه الشــعراني مــا لــ
عمـــل  فـــإذا ارتســـ   تكليـــ  بـــدون  همنـــا  التكليـــ   مـــا فيـــفـــالتكلي  ذابـــ   ول شـــل أن العمـــل  اذابتاـــ

من لرأ في طبما  الشعراني وغيـرو عـرف   دليل علو ارتساع العمل  وكذير من تورفاتيمفالتكلي  
هــذو فيــه  اآلن إذا وجــد مــن يــذكر أشــياء يــدان بيــا مخالســة للشــرع  ويظــر، فــي أن الجنــون كذيــر 

مجنــون مــن أجــل أن يبــرأ  أوتمريــر طبــي أنــه مــري  نسســي  ي حضــرمــا الحــل بالنســبة لــه؟ فا مــور 
 . ليميند أن يعبد هللا حتو يأتيه االذي هو منا  التكلي  فالب ابعة  لكن ما دام العمل ذابتا من الت
 ...طالب:
 مذل من؟ هو 

 ...طالب:
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ويــأتي بكــالم مرتــل مــا يخــال  العمــل فــي ال ــاهر يؤاخــذ بــه  ول   المشــكلة أنــه مــادام يــدعي العمــل
مجــانين ويحكــم علــييم بــالكسر. مــ  أن بعــ  النــاس اآلن تحكــم عليــه بأنــه كســر  أنيــم ودهــم يحكــم

يمـول وهللا   بكالم يموله أسيل من أن تمول يعذر بالجيل  الجيل وعل  بع  النـاس مـا يتحمـل
 .عذور بالجيل. ل  وهللا المستعانم
 .والنبو  أخص من الوالي ، والرسال  أخص من النبو ، كما تقدم التنبيه على ذلك"

 ط من النبو  بالحا -صلى هللا عليه وسلم-ا في فصوصه: ولما مثل النبي وقال ابن عر!ي أيًض 
  ."نبِ اللَ 

  وأنــه لبنــة -ســالمعليــه الوــالة وال-علــو الرســول فــي هــذا الكــالم مــا يسضــل بــه ابــن عربــي نسســه 
كيـ  يوـل ا مـر بشـخص عـاب فـي بيئـة مسـلمة   :والرسول لبنـة السضـة  لـد يمـول لائـل  الذهل

 :. الــذي لــالهــذا الكــالم؟ هــي المســألة اســتدراج لــرأ المــرآن وتعلــم العلــم  ذــم فــي النيايــة يمــول مذــل
ـــ اليـــا فـــي أول أمـــرو؟ســـبحان ربـــي ا ســـسل توـــور أنـــه ل بســـببه عولـــل  اكذيـــرا  اأو لـــال لبليـــا كالما

ولــذا علــو طالــل العلــم أن يلــزم الحــذر والحتيــا  مــن الكــالم بــأي  بعموبــا  إلــو أن لــال مــا لــال؟
ــمــن الشــرعع  نــه لــد ي   كــالم ل يتذبتــه ول يعــرف لــه أوــالا  ــا ناسا  مــن طــالل العلــم اســتدرج  وعرفن

الوا لــوفــي النيايــة ضــاعوا    ولــالوا كــل مــا يريــدون  زاملونــا ولبلنــا وبعــدنا أطلمــوا العنــان  لســنتيم 
 . ن هم أنيم يمولون مذل هذا الكالموور ول يتوورو تَ ما ي   اكالما 

ال موضنع ن فرآ نا قند كملن  إبِ النبنو  بالحنا ط منن الَلن -صلى هللا علينه وسنلم-ولما مثل النبي "
 نذه  وليناع فالبند لنه منناو موضنع اللبنن ، وأمنا خناتم  -صنلى هللا علينه وسنلم-لبن ، فكان  و 

ى نفسننه فنني الحننا ط فنني موضننع ، ويننر -صننلى هللا عليننه وسننلم-، فيننرى مننا مثلننه النبنني االرؤينن
ب !! ويننرى نفسننه تنطبننع فنني موضننع ]تينننك[ اللبنتننين، فيكمننل الحننا ط !! والسننبب الموجننلبنتننين

  ."الحا ط لبن  من فض  ولبن  من ذ بلكونه يرا ا لبنتين: أن 
  مـن عمـل ول نمـل حتـو مـن كتـل المخـالسين هتـي أووـلته إلـو هـذا الحـد؟ فيـلكن أين الممـدما  ال

نســأل هللا –  لكنــه الظايــة فــي الضــالل هبــه علــو مــا يمــول؟ مــا فيــ ســتدلكتــل الملــل ا خــرى مــا ي  
 . -السالمة والعافية

 ...طالب:
 ل ما عندنا  ما الطبعة؟ 

 ...طالب:
 أرفعيا.  ؟ينأ

 ...طالب:
 .  تحمير ا لباني
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الفضن   لسبب الموجب لكونه يرا ا لبنتين: أن الحا ط لبن  من فض  ولبن  منن ذ نب، واللبنن وا"
مننا  ننو فنني الصننور   سننر نني ظننا ره ومننا يتبعننه فيننه مننن اوحكننام، كمننا  ننو أخننذ عننن هللا فنني ال

للبنن  االظا ر  متبع فيه؛ ونه يرى اومر علنى منا  نو علينه، فالبند أن ينراه  كنذا، و نو موضنع 
، للرسنواالباطن! ف نه يلخذ من المعدن الذي يلخذ منه الملك الذي يوحى إلينه إلنى الذ بي  في 

 ."!!نا إليه فقد حصل لك العلم النافعقال: ف ن فهم  ما أشر 
ذ ؟ نسأل هللا العافيـة  هـو يأخـذ علـو حـد زعمـه أنـه يأخـذ مـن المعـدن  الرسـول يأخـئاافيمتم منه شي
عدن   لكن هو ما يحتاج إلو واسطة  يأخذ من المليه الوحيي إي رسل إليه ملل يلم  للَ بواسطة المَ 

فــي كتبــه  وموــدرو  مباشــرة  ومــا المعــدن الــذي يأخــذ منــه؟ المــوحو بــه مــا أفــرزو فــي كتبــه ووضــعه
 . ومعدنه الشيطان

لنى فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبن  ذ ب، وللرسل المثل بلبن  فضن ، فيجعنل نفسنه أع"
غننافر:  ]سننور   {اِلِغيننهِ ِإْن ِفنني ُصننُدوِرِ ْم ِإال  ِكْبننر  َمننا ُ ننْم ِببَ } مننانيهم:وأفضننل مننن الرسننل ! تلننك أ

فنر، [. وكيف يخفى كفر من  ذا كالمه  وله من الكالم أمثنال  نذا، وفينه منا يخفنى مننه الك56
اقند، ومنه ما يظهر، فلهذا يحتاج إلى ناقند جيند، ليظهنر زيفنه، فن ن منن الزغنل منا يظهنر لكنل ن

َلنْن }ين: وكفنر ابنن عر!ني وأمثالنه فنوه كفنر القنا ل ،يظهر إال للناقد الحاذه البصنير ومنه ما ال
 ."[ 124اونعام:  ]سور  {ُنْؤِمَن َحت ى ُنْؤَتى ِمْثَل َما ُأوِتَي ُرُسُل ّللا ِ 

 . مه أوتي أفضل مما أوتي رسول هللا نه علو حد زع
افقون النندرك اوسننفل مننن النننار، والمننن ولكننن ابننن عر!نني وأمثالننه منننافقون زنادقنن ، اتحادينن  فنني"

 -بننيإلظهننار م اإلسننالم، كمننا كننان يظهننره المنننافقون فنني حيننا  الن ؛يعنناملون معاملنن  المسننلمين
لنو فويبطنون الكفنر، و نو يعناملهم معاملن  المسنلمين لمنا يظهنر مننهم.  -صلى هللا عليه وسلم

ه تو!تن رتند. ولكنن فني قبنولأنه ظهر من أحد منهم منا يبطننه منن الكفنر، وجنرى علينه حكنم الم
  ."خالف، والصحيح عدم قبولها

 ما يستدل به علو وحتيا فـي ال ـاهر  يمكـن أن يـتكلم بكـالم ذـم فـي النيايـة يمـول أو ه نه ما في
 . ال ل تسيمونه وهو غير ما تمودون يمال عنه هذا الكالم له ح

 .لمستعانا. وهللا -رضي هللا عنه-و ي رواي  معلى عن أبي حنيف  "
م كنل المعجنز  فني اللغن  تعنقوله: ونؤمن بما جاع من كراماتهم وصح عن الثقا  من روايناتهم، 

 ونها:كاإلمام أحمند بنن حنينل وغينره، ويسنمخاره للعاد ، وفي عرف أ م  أ ل العلم المتقدمين 
  ، والكرامنالمعجنز  للنبني ون في اللفن  بينهمنا، فيجعلن ون يفرق من المتلخرين الكن كثيرً و  ،اآليا 

 ."اومر الخاره للعاد  للولي. وجماعهما
يعني من أتو بأمر خـار، للعـادة  يعنـي علـو غيـر مـا يجـري علـو يـد البشـر  عـادة هـذا إن التـرن 
بــدعوى النبــوة فإنــه يكــون معجــزة  إذا التــرن بــدعوى النبــوة  لــد يمــول لائــل: يــأتي مــن يــدعي النبــوة 
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لن يمكنه من ذلل  وسـوف يخـذل ولـن يـتمكن  -جل وعال-ويأتي علو يديه أمر خار،  نمول هللا 
ل فيخــتلع ا مــر علــو النــاس  ل ي   عــرف المحــر مــن المبطــل  ل يمكــن مــن إ يــار دعوتــه للنبــوة وا 

أن تذب  المعجزة لشخص يدعي النبوة وهو كاذل  فإن كان هذا ا مر الخار، للعادة غير ممرون 
ن بــدعوى النبــوة فين ــر فــي العمــل  عمــل الشــخص إن كــان موا ــا للكتــال والســنة فيــي كرامــة  وا  فما

كان عمله مخالساا للكتال والسنة فيي من تسويل الشـيطان ومخارلـه  وهـي فتنـة لـه ولمـن يمتنـ  بـه 
أو يتبعــه  لــد يوجــد علــو أيــدي أوليــاء الشــيطان كمــا ذكــر ذلــل شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة فــي كتــال 

أمـور خارلـة للعـادة  لكنيـا مـن أجـل الزيـادة لـد يوجـد   السرلان بين أوليـاء الـرحمن وأوليـاء الشـيطان
نما هي زيادة بالء وفتنة عليه وعلو أتباعه  نعم.   في فتنته وفتنة من يتبعه  وهذو ليس  كرامة  وا 

 ...طالب:
وحينئـذ ل     هـذا لـن ينطلـي أمـرو علـو المسـلمين  تـم اإلخبـار عنـه بوضـوا وجـالءعنهمخبر هذا 

  . و ما يدعي النبوة  يدعي ا لوهيةد هللا فتنته  فم  ذلل هيمكن أن يظتر به أحد  إل من أرا
علننى  لحوالقنندر ، والغنننى، و ننذه الثالثنن  ال تصنن فنقننول: صننفا  الكمننال ترجننع إلننى ثالثنن : العلننم،"

و شنيع قندير، و ن ، و نو علنى كنلاوجه الكمال إال هلل وحنده، ف ننه النذي أحنال بكنل شنيع علًمن
الثن  منن دعنوى  نذه الث وسنلم أن يبنرأ -صنلى هللا علينه- نبنيمنر الأُ  ولهذاغني عن العالمين. 

ال  َمنا نِّني َمَلنك  ِإْن َأت ِبنُع إِ وُل َلُكنْم إِ  َوال َأُقنُقْل ال َأُقوُل َلُكْم ِعنِدي َخَزاِ ُن ّللا ِ َوال َأْعَلُم اْلَغْينبَ }: بقوله
م، وأول . فهننذا أول أولنني العننز -السننالم عليننه-وكننذلك قننال نننو   [50ا نعــام:]ســورة {ُيننوَحى ِإَلنني  

 عن ذلنككال منا تبنرأ منو و نذا خناتم الرسنل وخناتم أولني العنزم، . إلى أ ل اورض رسول بعثه هللا
اعَ } و ذا ونهم يطالبونهم تار  بعلم الغيب، كقوله تعالى: ]سـورة {َن ُمْرَساَ اِ  َأي اَيْسَلُلوَنَك َعِن الس 

ْرِض َننا ِمنَن اوَ َتْفُجنَر لَ  َوَقناُلوا َلنْن ُننْؤِمَن َلنَك َحت نى}تعنالى:  ، وتار  بالتلثير، كقوله[187ا عراف:
ا َقاُلوا َماِل َ ذَ وَ }، وتار  يعيبون عليهم الحاج  البشري ، كقوله تعالى: [90اإلسـراء:]سورة {َيْنُبوًعا

ُسوِل َيْلُكُل الط َعناَم َوَيْمِشني ِفني اَوْسنَواهِ  الرسنول أن يخبنر م بلننه ال  رمِ . فنلُ [7السرلـان:]سـورة {الر 
نما ينال من تلك الثالث  بقدر ما يعطيه هللا، فيعلم ما علمنه هللا إينا لنى عه، ويقندر يملك ذلك، وا 

 غالنبد  ويستغني عما أغناه عنه من اومنور المخالفن  للعناد  المطنرد ، أو لعنا ،عليه هما أقدر 
  .نواالناس. فجميع المعجزا  والكراما  ما تخرج عن  ذه او 

 .."ثم الخاره:
النبــوة ولــو لــرأتم فــي أخبــار المتنبئــين بــدلا مــن أن يحوــل علــو يديــه شــيء مــن المعجــزا    مــدعو

  وجــاء فيمــا النــاس يســخر منــهو بحيــث يســخر منــه الوــبيان    يحوــل منــه كذيــر مــن المضــحكا 
ا بوـر فـي بئـر فسـار ي   سعـل   فنسل إلو مسيلمة أشياء كذيرة  ونمي  المعجزا  ليل له: إن محمدا

 . مسيلمة  فبور في بئر فظار 
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ا ا ديًننوعمال الصالح  الملمور بهإن حصل به فا د  مطلوب  في الدين، كان من ا ثم الخاره:"
ن حصل به أمر مبا ، كان من نعم هللا الدنيوي  التي اوشرعً  قتضي ت، إما واجب أو مستحب، وا 
ن كننان علننى وجننه يتضننمن مننا  ننو منهنني عنننه نهنني تحننر اشننكرً   ايم أو نهنني تنزيننه، كننان سننببً ، وا 

يند، أو تقل للعذاب أو البغض، كالذي أوتني اآلينا  فانسنل  منهنا: بلعنام بنن بناعورا، الجتهناد أو
 علم، أو غلب  حال، أو عجز أو ضرور . نقص عقل أو

 ."فالخاره ثالث  أنوا : محمود في الدين، ومذموم، ومبا . ف ن كان المبا  فيه
خــار، للعــادة لمــن هــو دون بعــ  أهــل العلــم والسضــل  ول يحوــل يحوــل ا مــر ال لــد تحوــل.. 

نمــا المســألة     فلــيس فــي هـذا مــا يـدل علــو زيــادة فضـلن هــو أعلـم منــه وأفضــل  وأتمـو وأورعلمـ وا 
 بتلو به من يتبعه أو يملدو  علو كل حال مـن ضـمن ا مـور التـيولد ي    بتلو به الشخصابتالء ي  

ي إذا كان  خوار، وهـو متبـ  للكتـال والسـنة لـد يسـخر لـه هـذا ستدل بيا علو حال اإلنسان  يعني  
اع فـــإن اســـتساد مـــن هـــذا الخـــار، بازديـــاد اإليمـــان واليمـــين وفـــي إلنـــ  ليـــزداد إيمانـــه ويمينـــه عالخـــار، 

لكن الذي ل يحول له شيء من ذلل  ولـو كـان أعلـم وأتمـو   مدا بها تباع بالحر فيو خير  وي  
ل جـ-نـه ألـل منـه شـأناا عنـد هللا أي المنزلـة  ول يمـ  فـي نسسـه شـيء وأورع ل يدل علو أنه دونه ف

الـذي    كالرؤى والمناما  وما ي رى لإلنسان  نعم هي مبشرا  في الجملة  لكن ل يعنـي أن-وعال
 .  ه شيء في خلل أو في شيء من النمصل ي رى ل

ال فهو كسا ر" قنال أبنو . ي ال منفعن  فيهناالمباحا  الت ف ن كان المبا  فيه منفع  كان نعم ، وا 
لكرامن ، اللكرام ، ف ن نفسنك متحركن  فني طلنب  اا لالستقام ، ال طالبً علي الجوزجاني: كن طالبً 
 ."ور!ك يطلب منك االستقام 

ــ ــه شــيء مــن الكرامــا   أنــ  لســ  مطالبا ــاد يجاهــد نسســه مــن أجــل أن يحوــل ل  ا ن بعــ  العب 
ل الكرامة  إنما أن  مطالل بالستمامة  فـإن حوـل لـ تحمر وأبتحمير الكرامة  ابيذا  لس  مطالبا 

ل فا ول أنل أ   ا ليذو الستمامة فبيا وا  ميـة علـو والب  مـر مر  بالستمامة فاستمم كما أ  كرامة تبعا
 . -جل وعال-هللا 

 ...طالب:
 ماذا؟ 
 ...طالب:

 مذل ماذا؟ 
 ...طالب:

نعم إنيا كراما   لكـن يعـر  عملـه يعني ا ول أنه يمو   لكن بأعجوبة وبشيء من هذا نجا. 
ل فيي ابتالء وفتنةإن كان من أهل الو  .   الا وكذلل وا 
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ن مننن المجتهنندي اذا أصننل كبيننر فنني البنناب، فنن ن كثيننرً قننال الشنني  السننهروردي فنني عوارفننه: و نن"
ادا ، نحنوا بنه منن الكرامنا  وخنواره العنالمتعبدين سمعوا السلف الصالحين المتقندمين، ومنا مُ 

بقنى مننه، ولعنل أحند م ي اال تزال تتطلع إلى شنيع منن ذلنك، ويحبنون أن يرزقنوا شني ً فنفوسهم 
لنفسه في صح  عمله، حيث لم يحصل له خناره، ولنو علمنوا بسنر ذلنك  امنكسر القلب، متهمً 

الحكمن  ، و الهان عليهم اومر، فيعلم أن هللا يفتح على بعض المجا دين الصادقين من ذلنك باًبن
، فيقنوى عزمنه علنى الز ند فني ايقيًنن -القندر   وأمنار رى من خنواره العنادا  فيه أن يزداد بما ي

النندنيا، والخننروج عننن دواعنني الهننوى. فسننبيل الصنناده مطالبنن  النننفس باالسننتقام ، فهنني كننل 
 الكرام .

، االحً وال ريب أن للقلوب من التلثير أعظنم ممنا لألبندان، لكنن إن كانن  صنالح  كنان تلثير نا صن
ن كان  فاسد  كا هلل  ا ، ومكروً نهلل تعنالى تنار  ا. فاوحوال يكون تلثير ا محبوًبنان تلثير ا فاسدً وا 

 ."أخرى 
حســـل مـــا يترتـــل علييـــا مـــن النتـــائصع  ن بعـــ  النـــاس تحوـــل الكرامـــة فيـــزداد فـــي ا عمـــال ب

ول يلـزم   الوالحة  وبعضيم يحول له شيء من ذلل فيتكل علييا وي ن أنه فعل ما يجـل عليـه
ـا وعبـادة علأن يزيد في ذل    نه وول إلو حد أكذر ممـا ووـل إليـه شـيخه فـالن ا كذـر منـه علما

ـا ويميناـا وعمـالا  وبعـ  النـاس لـد تسـب   ـ مل ليـفمذل هذو ا مـور لـد تزيـدو علما فـي  ا  وغـرورا اانتكاسا
 . ا بيا  فعلو حسل ما يترتل عليياالنسس  وا عجابا 

 ...طالب:
وـار  يمكن أن يدعي النبوةع  نه لو ادعو النبوة ما ولي ماوهذو ل. ال  نة بدعوى النبوةهذو ممرو 

 . اولي  
 ...طالب:
 نعم.   

نهم بنواطبوقد تكلم الفقهاع في وجوب القود على من يقتل غينره فني البناطن. و نؤالع يشنهدون "
علمنون يوقلو!هم اومر الكوني، ويعندون مجنرد خنره العناد  وحند م أننه كرامن  منن هللا لنه، وال 

أعظننم مننن  بكرامنن  االحقيقنن  إنمننا الكرامنن  لننزوم االسننتقام ، وأن هللا تعننالى لننم يكننرم عبنندً أنننه فنني 
 ."موافقته

مــا يمــاد؟ دعــا عليــه فمــا   أجــال هللا  أممــاد بــه يعنــي مــا حكــم شــخص دعــا علــو آخــر فمــا   ي  
 ن له أحكام في السمه  لكن دعا عليه.ائدعوته  أو عانه  لكن الع

 ...طالب:
 ماذا؟ 
 ...طالب:
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وعـة مـن طـالل العلـم بأجله  لكـن  ن فيـه حادذـة مجم -جل وعال-نعم  الذي لتله وأماته هو هللا 
بسـبل  وحوـل أن أجلـه حـل    فدعوا عليه  بالغ لدين بسبل شخص من ا شخاص ضررلـ حول

مر   ما بسبل ما يدرأ عادة  فيم يستظلون مذل هذا من أجل تحذير من يأتي بعدو في منوبه  
سنين بالمستشسو  فجـاء مـن يطالـل بمحاكمـة له دعينا علو فالن وما   هو مري  نحن  :فمالوا

 . ؤيد ذلل الرجل في أفعاله الساسدةهؤلء  ممن ي
تنه وطاعن  بكرام  أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضناه، و نو طاع اوأن هللا تعالى لم يكرم عبدً "

  َأْوِلَيناعَ َأال ِإن  } ياع هللا النذين قنال فنيهم:رسوله، ومواال  أوليا ه، ومعادا  أعدا ه. و ؤالع  م أول
 .[62يونس:]سورة {ّللا ِ ال َخْوف  َعَلْيِهْم َوال ُ ْم َيْحَزُنونَ 

فلنيس ذلنك  -بخره العاد  أو بغير ا أو بالضنراع  اعبه عبده، من السر تعالى وأما ما يبتلي هللا 
 ا قنوم إذاها قوم إذا أطاعوه، وشقي بهنوجل كرام  العبد على ر!ه وال  وانه عليه، بل قد سعد ب

( 15َر!ِِّني َأْكنَرَمِن ) ُه َفَيُقولُ ُه وَنع مَ َفَلم ا اإلنَساُن إَذا َما اْبَتالُه َر! ُه َفَلْكَرمَ } عصوه، كما قال تعالى:
نني َأَ ننانَ  ننا إَذا َمننا اْبننَتالُه َفَقننَدَر َعَلْيننِه ِرْزَقننُه َفَيُقننوُل َر!ِِّ  [17 - 15سننور  الفجننر: ] {ال  ( َكنن16ِن )وَأم 

 ولهذا كان الناس في  ذه اومور ثالث  أقسام:

 قسم ترتفع درجتهم بخره العاد .

 قسم يتعرضون بها لعذاب هللا.و 

 وقسم يكون في حقهم بمنزل  المباحا ، كما تقدم.

 فكلماتننه :وتنننو  الكشننف والتننلثير باعتبننار تنننو  كلمننا  هللا. وكلمننا  هللا نوعننان: كونينن ، ودينينن 
 أعننوذ بكلمننا  هللا»فنني قولننه:  -صننلى هللا عليننه وسننلم- الكونينن   نني التنني اسننتعاذ بهننا النبنني
َلنُه ُكنْن  َأْن َيُقنولَ  اَد َشنْيً اِإن َمنا َأْمنُرُه ِإَذا َأرَ }قنال تعنالى: . «التاما  التي ال يجاوز ن بنر وال فناجر

ننكَ }وقننال تعننالى:  ،[82يــس:]ســورة {َفَيُكننونُ  ننْ  َكِلَمننُ  َر!ِِّ لَ  ِصننْدًقا َوَعننْداًل َوَتم  ســورة ]{ِلَكِلَماِتننهِ   ال ُمَبنندِِّ
 . والكون كله داخل تح   ذه الكلما ، وسا ر الخواره.[115ا نعام:

 علينه صنلى هللا- والنو  الثاني: الكلما  الديني ، و ني القنرآن وشنر  هللا النذي بعنث بنه رسنوله
 بنه، هللاوالعمنل، واومنر بمنا أمنر ، و ي أمره ونهيه وخبنره، وحن  العبند منهنا العلنم بهنا، -وسلم

ولى العلننم بالكونيننا  والتننلثير فيهننا، أي بموجبهننا. فنناو  اوخصوًصنن اكمننا أن حنن  العبنناد عموًمنن
لثانين  اتدبيري  كونين ، والثانين  شنرعي  دينين . فكشنف اوولنى العلنم بنالحوادث الكونين ، وكشنف 

 لى المناع،عيا ، إما في نفسه كمشيه العلم بالملمورا  الشرعي . وقدر  اوولى التلثير في الكون
فقنار غنناع وا  ما في غيره، ب صحا  وا  نالك، وا  . وقندر  وطيرانه في الهواع، وجلوسه في النار، وا 

 "الثاني 
ـ   وأن يكـون كرامـة  بـل هـو االمشي علو الماء  والطيران في اليواء ليس بالضـرورة أن يكـون خارلا

ا هلل تاب  لعمل اإلنسان إذا كان عمله موافماا ل فـال شـل أنيـا كرامـةع  نـه  -جل وعـال-لشرع  مطيعا
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لن يستعين بشياطين وهذا وو   أما إذا كان عمله مخالساا لما جاء عن هللا وعن رسوله فال شـل 
بــه  لــون لــه كــل هــواء  وهــم الــذين يجــرون تكــون مــن إعانــا  الشــياطين  هــم الــذين يحم أنيــا حينئــذ  

ــعلــو المــاء  واآلن يــدور فــي أوســا  ومجت  امعــا  المســلمين أشــياء لريبــة مــن هــذا  يســمونيا احترافا
لـون الشـخص يمشــي علـو النـار  ويمشـي علــو ويجع  ويمــال عنيـا أشـياء  يمـال برمجـةولـد   وخسـة

ــ  الــذي يخــا  بــه الذــول طــويالا  االمــاء  ويمشــي علــو ا شــياء الحــادة ول تضــرو  يعنــي وضــعوا خيطا
وووــل إلــو   علــو هــذا الخــيع بســرعة هائلــةفجــاء شــخص علــو دبــال يمشــي   ا بــين جبلــينجــد  

سـر، ين هـذا احتـراف  مـا الـذي إبنسس السرعة علو هذا الخـيع  يمولـون إلو الوراء رج  النياية ذم 
المحتـرف ويجمعـون لـه النـاس   بين مذل هذا الحتراف وبين السـحر؟ العامي كي  يسر،  ..؟اآلن

ـــا ســـيركا ويأخـــذون مـــنيم ا مـــوال بالتـــذاكر ويطلعـــونيم علـــو مذـــل  . اهـــذو ا عمـــال  يســـمونيا أحيانا
وأنـتم مـا تعرفـون   هو احتـراف ون ويلتبس ا مر حتو لو علو سبيل التنزلع  ن بع  الناس يمول

ول تـــدرون  افتـــر  أنـــه احتـــراف  ول فيـــه اســـتعانة ل بشـــياطين ول بجـــن  ول تمـــديم مـــا يكســـر بـــه 
ا يجــل منعيــا   و  معناــاإلنســان ليــؤلء الشــياطين  الكلمــة إذا أوهمــ  واحتملــ ا ومعناــا فاســدا وــحيحا

  ؟فكي  بالسعل الذي يضل بسببه الناس  وهللا المستعان  وأل تمال  إذا كان  الكلمة محتملة
 ...طالب:

 ن الذي يدعو علو إنسـان ويمـو   لمـه أو أذاو أو شـيء مـن ذلـل دعـا عليـه  ومـا  مـا توـير 
 إلو حد في ول .كرامة؟ تدخل. نعم. أو من الكراما  أنه وول 

 طالب: صار مجاب الدعو . 
هــذو ا مــور مــا جربناهــا  ول مــن   وهللا أعلــم  وــار مجــال الــدعوة أو بطــر، أخــرى  لــد ي رســل لــه

لكــن يــدعون لــبع  ا وليــاء أنــه يحوــل لــه أن يتســلع علــو اإلنســان وهــو بعيــد عنــه ومــا   جربيــا
 مأمور به. أشبه ذلل  لكن العبرة بالتباع في ال اهر  وهذا هو ال

  ."ي  التلثير في الشرعيا وقدر  الثان"
 مــن ا وليــاء اســماو فــذكر ولي ــ ادخلنــا بلــدا  :  يمــولبــن بطوطــة وهــي مليئــة مــن الشــركيا فــي رحلــة ا

أنـا اسـتدفب بيـا  انتملنـا مـن  يمـال مـن أنه أعطـاني جبتـه  الجـو مـا هـو بـارد ومجرد ما دخل  عليـ
ي هـذا فعرف  أن الولي ما أعطاني إياو  لبسه في بلدو  إنمـا فـ البلد إلو بلد آخر في غاية البرودة

 علـو حـد زعميـم–بعـد ذلـل فمـدموا علـو ولـي  اف ـن أن ذلـل مـن كراماتـه  ودخلـوا بلـدا   البلد البـارد
اء الشــيطان  ذــم جلســ  بــين يديــه فمــال: أتعجــل مــن فعــل فــالن الــذي وهــو مــن أوليــ -واعتبــارهم

ا في العادة تعجـل مـن أعطال الجبة وهو يعلم أنه سيويب ل ما يويبل من البرد في بلد ليس باردا
 نسأل هللا العافية.  هذا  وهو يدير الكون 
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ب هللا وقنندر  الثانينن  التننلثير فنني الشننرعيا ، إمننا فنني نفسننه بطاعنن  هللا ورسننوله والتمسننك بكتننا"
ما في غيره بلن ينلمر بطاعن  هللا ورسنوله فيطنا  فنياوظا رً  اوسن  رسوله باطنً  طاعن   ذلنك ، وا 

 شرعي .

نكشنف يوقدر  ال تضر المسنلم فني ديننه، فمنن لنم  اف ذا تقرر ذلك، فاعلم أن عدم الخواره علمً 
، ذلنك فني مرتبتنه عنند هللا همن الكونيا : ال ينقصن عع من المغيبا ، ولم يسخر له شيله شي

ال  لنك صناحبه فني الندنيا و  ، فن ن اآلخنر بل قد يكون ذلك أنفنع لنه، ف ننه إن اقتنرن بنه الندين وا 
 . "الخاره قد يكون مع الدين، وقد يكون مع عدمه، أو فساده، أو نقصه

 أو يحمله علو الظرور واإلعجال بالنسس  فييلل.  
 ين، وكنذلكفالخواره النافع  تابع  للدين، خادمن  لنه، كمنا أن الرياسن  النافعن   ني التابعن  للند"

بكننر  وأبنني -صننلى هللا عليننه وسننلم- د النبننيالمننال النننافع، كمننا كننان السننلطان والمننال النننافع بينن
ن فني لهنا، ووسنيل  إليهنا، ال وجنل الندي اوعمر. فمن جعلهنا  ني المقصنود ، وجعنل الندين تابًعن

 اوصننل: فهننو شننبيه بمننن يلكننل النندنيا بالنندين، وليسنن  حالننه كحننال مننن تنندين خننوف العننذاب، أو
 . "صحيح ملمور به، و و على سبيل نجا ، وشريع   رجاع الجن ، ف ن ذلك

ضـي هللا بتلو بالرياسة والشرف  فإن استعمل هذا المال فيما ير بتلو اإلنسان بالمال  ولد ي  نعم لد ي  
للرجـــل  نعـــم المـــال الوـــالج  :ويووـــل إليـــه وكســـبه مـــن وجيـــه وأنسمـــه فـــي وجوهـــه  كـــان مـــن بـــال

سـلمين ونسـ  الوالج  ولل مذل هذا في الو يسة والشرف والجـاو إن اسـتخدمه فـي نسـ  اإلسـالم والم
ل كان ضرراا عليه   عنان وما ذ بنان جا »إخوانه والدفاع عن دينه كان نعم الجاو  ونعم الشرف  وا 

لـذين افكذيـر مـن شـيوخنا  ،«رسال في زريب  غنم بلفسد لها من حب الشرف والمال لدين المسلمأُ 
أعمـاليم وراحـة  حوا بـأنيم مـا لزمـوا هـذو المناوـل التـي تعـوليم عـن كذيـر مـنتولوا المناوـل وـر  

أبـــدانيم ورعايـــة موـــالحيم الخاوـــة إل ا مـــر بـــالمعروف والنيـــي عـــن المنكـــر والـــذل عـــن الـــدين 
وـر وأهله  إذا استساد اإلنسان من هذو المناول  أو هذا الشرف أو هذا الجاو أو هذا المال ما ين

ل   علو خطر.  فيو به دينه وينس  به إخوانه كان خيراا  وا 
لجننن  ا لا مننن النننار أو طلًبننممننن يننزعم أن  مننه قنند ارتفننع عننن أن يكننون خوًفنن اوالعجننب أن كثيننرً "

 .يجعل  مه بدينه أدنى خاره من خواره الدنيا
ا وعماًل فنال بند أن يوجنب خنره العناد ، إذا احتناج إلنى ذلنك صناحبه. ثم إن الدين إذا صح علمً 

َ َيْجَعل ل ُه َمْخَرًجنا )}قال تعالى:  ]سنور  الطناله:  {َيْرُزْقنُه ِمنْن َحْينُث ال َيْحَتِسنبُ ( و 2وَمن َيت ِق ّللا 
َ َيْجَعنْل َلُكنْم ُفْرَقاًننا} . وقال تعنالى:[3، 2 وَلنْو } . وقنال تعنالى:[29اونفنال:]سنور   {ِإْن َتت ُقنوا ّللا 

ًذا آل66َأن ُهْم َفَعُلوا َما ُيوَعُظوَن ِبِه َلَكاَن َخْيًرا ل ُهْم وَأَشد  َتْثِبيًتنا )  َتْيَنناُ م مِّنن ل نُدن ا َأْجنًرا َعِظيًمنا( وا 
َأال إن  َأْوِلَيناَع ّللا ِ } . وقنال تعنالى:[68-66]سنور  النسناع:  {( وَلَهَدْيَناُ ْم ِصَراًطا م ْسنَتِقيًما67)

ْشنَرى ِفني الَحَيناِ  ( َلُهنُم البُ 63( ال ِذيَن آَمُننوا وَكناُنوا َيت ُقنوَن )62ال َخْوف  َعَلْيِهْم وال ُ ْم َيْحَزُنوَن )
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ْنَيا وِفنني اآلِخننَر ِ  : -صننلى هللا عليننه وسننلم- . وقننال رسننول هللا[64 – 62]سننور  يننونس:  {النند 
نِمينَ } :ثم قرأ قوله ،اتقوا فراس  المؤمن، ف نه ينظر بنور هللا» سـورة ]{ِإن  ِفني َذِلنَك آَلَينا   ِلْلُمَتَوسِّ

وقنال تعنالى، فيمنا [، -رضني هللا عننه- لخدري رواه الترمذي من رواي  أبي سعيد ا] [75الحجر:
ا فقند بنارزني بالمحار!ن ، منن عنادى لني ولي ن»: -صنلى هللا علينه وسنلم- يرويه عنه رسنول هللا

يتقنرب إلني بالنوافنل، حتنى أحبنه،  يوما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترض  علينه، وال ينزال عبند
به، وينده التني ينبطش بهنا، ورجلنه  ف ذا أحببته كن  سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر

التنني يمشنني بهننا، ولنن ن سننللني وعطينننه، ولنن ن اسننتعاذني وعيذنننه، ومننا تننردد  فنني شننيع أنننا 
 .«فاعله ترددي في نفس عبدي المؤمن، يكره المو ، وأكره مساعته، وال بد له منه

 فظهر أن االستقام  ح  الرب، وطلب الكرام  ح  النفس. وباهلل التوفيق.

لهم: لنو لمعتزل  في إنكار الكرام : ظا ر البطالن، ف ننه بمنزلن  إنكنار المحسوسنا . وقنو وقول ا
إنمنا  بالولي، وذلك ال يجوز! و ذه الدعوى  المعجز ، فيؤدي إلى التباس النبيب الشتبه صح  

، اكنن ولي نتصح إذا كان الولي يلتي بالخاره ويدعي النبو ، و ذا ال يقع، ولنو ادعنى النبنو  لنم ي
لشني : وأن ا، وقند تقندم الكنالم فني الفنره بنين النبني والمتنبنىع، عنند قنول اا كذابً كان متنب ً بل 

 ا عبده المجتبى ونبيه المصطفى.محمدً 

ه هللا فني إيمانين ، وسنببها ننور يقذفن ومما ينبغني التنبينه علينه  هننا: أن الفراسن  ثالثن  أننوا :
، ب علينه كوثنوب اوسند علنى الفريسن قلب عبده، وحقيقتها أنهنا خناطر يهجنم، علنى القلنب، يثن

فراسن .  فهنو أحند   اومنها اشتقاقها، و ذه الفراس  على حسب قو  اإليمان، فمن كان أقوى إيمانً 
ن : الفراسنن  مكاشننف  النننفس ومعايننن  الغيننب، و نني منن-رحمننه هللا-قننال أبننو سننليمان الننداراني 
 مقاما  اإليمان. انتهى.

و  والسننهر والتخلنني، فنن ن النننفس إذا تجننرد  عننن وفراسنن  رياضنني ، و نني التنني تحصننل بننالج
العوا ننق صننار لهننا مننن الفراسنن  والكشننف بحسننب تجرد ننا، و ننذه فراسنن  مشننترك  بننين المننؤمن 

تقيم، والكافر، وال تدل على إيمان، وال على والي ، وال تكشف عن حق ننافع، وال عنن طرينق مسن
 ."ونحو م باععبار  الرؤيا واوطبل كشفها من جنس فراس  الوال  وأصحاب 

المســلم فحســل أو كــافر بالن ــر  وهــذو ل تتعلــر نعــم  المســألة تحتــاج إلــو شــيء مــن الدلــة فــي  
  فـي الـرؤى مـن ِلبـل وأ ل  في السراسة مـن ِلبـل المسـلمين  ومـن ِلبـل الكسـار  كمـا أنـه أ لِ ـ  حسلف

نـــه  يمـــول المســـلمين ومـــن ِلبـــل الكســـار  ويـــرد علـــو ألســـنة عـــابر الـــرؤى مـــا يعجـــل منـــه ويـــذهل م
ول ته  لكن مسادها أن هذا المتوـل مسـؤ شخص: اتول بي شخص في الرؤيا ولال م  أني ضيع

ملكـي يسـمونه  وسـوف يتوـل بـل فـي  مـن أيـن أخـذ هـذا؟ مـن أن نـوع الشـماغ  نـوع الشـماغكبير 
ه فــي الرؤيــا لــال: ســوف يتوــل بــل اليم ــة  الــذي يعبــر الرؤيــا لــال ليــذا الشــخص الــذي ات ِوــل بــ

ر مــن نــوع كــذا  فعليــل بــه  اســتسد منــه بمــدر اإلمكــان فيمــا ينســ  الــدين وأهــل الــدين  مــا ول كبيــمســؤ 
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فيــي دلــة  أن  دنيــا  فمــن أيــن نــزع أن المتوــل مســؤول وكــذا  أخــذو مــن نــوع الشــماغ يبحذــون عــن
ئل شخص عن شخص رأى في النوم أنه يالعل  نسم  بع  ا مور كأنيا فييا نوع استخدام  وس 

كم بـه  يعنـي الـذي يسـم  مـن حيـا  فمـال العـابر: أحسـن هللا عـزاءطرحه وأحياناا يطر غزالا  أحياناا ت
يعنــي  .يمــول يتــزوج ويأخــذ  فميــل ليــذا العــابر هــو الشــخص الــذي جئــ  تعــزي بــه العــاديين النــاس

أديــن النــاس  ل.  هــذا النــوع  فيــذو ل تــرتبع بكونــه أعلــم النــاس  أو كونــه المســألة ولــائ  كذيــرة مــن
نوع تشابهع  نـه إذا أخبـر عـن شـيء ل  هتحول ليذا وهذا كالسراسة  نعم. في ومرانة هي دلة  دل

شل أنه خار، للعادة  إذا أخبر عن شيء اإلمام الشافعي عنـدو شـيء مـن هـذا وذكـر عنـه أشـياء  
 نعم. 
 ...طالب:

معرفــة ل يلــزم أن يعلــم الظيــل  ل  فراســة عنــدو ممــدما  يســتدل بيــا علــو نتــائص لــد ل يكــون منيــا 
 المنافمين  نعم. 

 ...طالب:
 ماذا؟ 
 ...طالب:
  ؟ين هذا تخل   
 وفراس  رياضي ، و ي التي تحصل بالجو  والسهر والتخلي،  طالب:

 . الخلوة  خلوة
مننا لننق، لف فيهننا اوطبنناع وغيننر م، واسننتدلوا بننالخلق علننى الخُ وفراسنن  خلقينن ، و نني التنني صنننِّ "

اد  علنى ستدالل بصغر الرأس الخارج عنن العنهللا، كاال رتبال، الذي اقتضته حكم بينهما من اال 
صغر العقل، وبكبره على كبره، وسع  الصدر على سع  الخلق، وبضنيقه علنى ضنيقه، و!جمنود 

 ."العينين وكالل نظر ما على بالد  صاحبهما وضعف حرار  قلبه، ونحو ذلك
ل بيـا إذا كانـ  مضـطربة يعني إذا كان  هـذو ا مـور مطـردة عنـدهم عنـد ا طبـاء يمكـن أن يسـتد

وــظر العمــل  ولــد وجــدنا أو  ل ــاهر أنــه ل يســتدل بوــظر الــرأس علــوولــيس مطــردة  وهــذا هــو ا
شاهدنا من هو وظير الـرأس وهـو مـن أذكـو النـاس  والعكـس كبيـر الـرأس وهـو مـن ألليـم وهكـذا  

ل فيه  وما ط لل له ومنه.المموود أن اإلنسان وما ك تل له و    ما ر كِ 
 لم  وولو هللا وسلم علو نبينا محمد وعلو آله ووحبه أجمعين. وهللا أع


